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Úvodní slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,
v letošním roce v naší obci proběhla, probíhá a do konce roku ještě proběhne několik investičních akcí,
všechny zaměřené především na rekonstrukce a opravy. Dokončena je například rekonstrukce dešťové
kanalizace na ul. Příční. Z probíhajících je to nově budované Mateřské centrum pro naše děti, a to v
prostorách bývalé Pošty, které je spolufinancováno dotací z Jihomoravského kraje. A za několik dnů
začne rekonstrukce a rozšíření chodníku v ulici Osvobození na stav požadovaný současnými normami.
Výstavba je spolufinancována z dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Důležitou součástí
těchto prací je také rekonstrukce vodovodního řádu v celé délce této ulice a část ulice Šakvické za
kostelem.Všechny tyto práce budou spojeny s jistými dočasnými omezeními a nepohodlím. Děkuji tímto
všem za trpělivost, toleranci a shovívavost.
Samozřejmě ve Strachotíně nežijeme jenom prací, ale také zábavou a kulturními akcemi. O některých
již uspořádaných a připravovaných se dozvíte po přečtení celého zpravodaje. Děkuji všem, kteří se
jakkoliv podíleli a podílejí na organizaci a průběhu těchto akcí, které přilákaly a budou lákat spoustu
spokojených návštěvníků.
A poslední poděkování patří občanům, kteří se snaží o pěkný vzhled naší obce a provádí pravidelný
úklid před svými rodinnými domy. Všem, kteří sami zametou chodník či posečou trávník, patří
poděkování nejen obecního úřadu, ale jistě všech občanů, kteří mají rádi pořádek a hezké prostranství.
Najde se však ještě několik občanů, kteří si na svém uklidí a na obecní pozemky „odhodí přes plot“ to,
co se jim na svém pozemku nehodí. Snad se nám je postupně podaří přesvědčit, že máme sběrný dvůr
nebo nádoby na tříděný odpad.
Vaše starostka

Hody 2019

Hodnocení hodů z pohledu první stárky

Vzhledem k tomu, že jsem oblékla strachotínský tradiční kroj již po druhé, mohu říci, že se
hody letos opět povedly. Pomohlo tomu i docela slušné počasí, které se v podvečerních
hodinách umoudřilo. I pořádající organizace se snaží o bezproblémový průběh celých tří dnů,
ve kterých probíhá hodová zábava. Jde vidět, když si všichni stárci a stárky alespoň trochu
rozumí, že celé krojované hody jsou krásným a citlivým zážitkem.
Natálie Nováčková

Základní škola Dolní Věstonice

Každý školní rok nás čeká překvapení
Letošní školní rok 2019/2020 začal příjemným podzimním dnem, přáním mnoha studijních
úspěchů z úst paní starostky obce Dolní Věstonice doc. Ing. Jaroslavy Rajchlové, Ph.D. a milými
informacemi našeho pana ředitele Mgr. Ing. Zbyňka Hádera. Při zápisu dětem slíbil novou třídu
a svůj slib dodržel. Osmnáct prvňáčků se nyní učí v místnosti s novými okny, s novým
nábytkem, s novou podlahou i kobercem. Další překvapení čekalo na děti v zrekonstruované
školní družině. Její prostor se podstatně zvětšil a zútulnil. Dělí se na pracovní a relaxační sektor.
Nábytek, „gaučíček“, tvarovací křeslo a plno nových stavebnic či hraček nabízí dětem možnost
aktivního odpočinku ale i úplného lenošení. Děti jsou zde vedeny ve třech odděleních. Z bývalé
školní družiny se stal sklad nářadí, čímž se podařilo zvětšit prostor tělocvičny. A největším
zážitkem bude tvoření v nové keramické dílně.
Velkou pomocí je i práce asistentek a druhých pedagogů. Pomáhají
dětem na 1. i 2. stupni. Individuálně se jim věnují, trpělivě vysvětlují,
důsledně plní zadané úkoly - vždy s úsměvem na tváři. A děti se na
ně zaslouženě těší.
Prostě stále je na co se těšit. A tak se těšme! Těšme se na další nová
překvapení, na vše nové a hlavně na spoustu malých školáčků!

Za ZŠ Dolní Věstonice Mgr. Danuše Knápková

Myslivost

Myslivost v naší honitbě i nadále zaznamenává úbytek
zvěře, což je důvodem, proč se pro letošní loveckou
podzimní a zimní sezonu nevypsaly žádné hony. Obraz
a stav naší přírody je odrazem následků nevhodné
činnosti člověka v této oblasti, V poslední době je
způsob hospodaření člověka na půdě, v lese, na vodních
tocích v nesouladu s přírodními zákony. Člověk totiž
sám sebe zařadil na vrchol potravinového řetězce, jen
on má právo diktovat a prosazovat své zájmy a potřeby
bez ohledu na vše kolem sebe. Nechová se jako
predátor, ale jako likvidátor!
Během letošních letních měsíců jsme určitě všichni
zaznamenali zvýšený počet křídel - motorový
paragliding. Ne všichni piloti však dodržují podmínky
pro přelet nad obydleným územím a mimo – ve volné
přírodě. Motory jsou při této výšce nad povolenými
limity hluku , což se mnozí z nás přesvědčili sami, když

o víkendu nemuseli natahovat budík, a v 7 hodin ráno jej budil hluk z těchto motorů. Míra
rušení hlukem – ať už ruší lidi v obydlené části nebo faunu – závisí na míře decibelů. Člověk
má šanci přivolat zástupce hygienické stanice ke kontrole, ale jak se mají zvířata bránit?
Hluková zátěž a samotná přítomnost techniky ve volné přírodě má fatální důsledky pro zvěř a
ptactvo, u některých druhů již z tohoto důvodu hrozí snížení reprodukční schopnosti ( stres,
špatné zdravotní kondice, opuštění hnízda - vrhu) a jejich druhového vymizení z naší krajiny
ČR.
V České republice máme stanovenou hranici 150 m nad povrchem pro lety mimo obydlené
území a 300 m nad obydleným územím. Podle nedávné studie je to výška nedostatečná a měla
by být posunuta nejméně nad hranici 400-450 m.
Dalšími negativními zdroji jsou i čtyřkolky, motorky na polních cestách , nové velkoplošné
stavby umístěné do volné přírody, jak tomu např. nyní směrem na Pouzdřany, kdy dojde
k zabrání životního a krmného prostoru a násilnému přerušení volného pohybu zvěře po svých
stezkách.
Dokud si člověk neuvědomí, že je jen jeden z živočišných druhů na této planetě, a ne diktátor
přírody, nedojde ani v budoucnosti k žádnému zlepšení stavu životního prostředí a přírody.
V rámci naší honitby jsme i letos zalévali stromky vysazené v okolí obce. Letos jsme pořídli
k tomuto účelu starší techniku – cisternu. Pan Chaloupka Zd. a p. Gutman P. ji vyčistili,
poopravili, ponatírali, takže můžeme dle potřeby rozvést až 3 m3 užitkové vody. Na fotografiích
můžete srovnat i stav před a po opravě.
Členové MS p. Přikrylová M.,p. Chaloupka Zd., p. Gutman
P., p. Pospíchal J.ml. svojí účastí pomohli s organizací a
samotnou akcí Dne zdraví - v měsíci srpnu, kterou si užili
děti i dospělí.
Za myslivce Jarmila Gutmanová

Vinařský spolek Strachotín
Strachotínské vinohrady se pomalu, ale jistě barví podzimními
barvami a z velké části jsou již zbavené letošní úrody. Zato vinaři
mají teď plné ruce i sklepy práce. Mletí, lisování, kvašení i fáze
mladého vína na kalech jsou klíčové pro chuť a potenciál
budoucího vína. A je tolik faktorů a okamžiků, které se musí
hlídat!
Letošní rok byl, z pohledu vinařů, takový celkem normální, byť to
zní trochu fádně. Vláhy bylo dostatek, réva dobře odkvetla
s průměrnou, místy i maličko nižší násadou. Kyselin je, oproti
loňskému roku, dostatek. Plísně se musely pečlivě hlídat, střídavě
hrozily snad všechny
druhy. A kromě nich
nás letos také potrápil
hmyz, zejména vosy.
Jen odrůdy s velmi
tuhou slupkou byly jimi ušetřeny. Špačci, to je každoroční
klasika. Hlavně nyní, jak ubývá dostupné potravy (tj. hroznů
ve vinohradě), přibývá jejich hladových náletů.
Ale věřím, že se nakonec vše podaří dotáhnout do zajímavých
a kvalitních vín a že výsledky naší práce společně s námi
ochutnáte na tradičním

Svěcení mladých vín
dne 27. 12. 2019 v kostele a sále obecního úřadu.

L. Křivánková

Hasiči Strachotín
Mladí hasiči
V loňském podzimním kole okresního kola hry Plamen se
mladí hasiči probojovali na první místa, a to v obou
disciplínách - štafeta požárních dvojic a závod požárnické
všestrannosti. A to jak mladší družstvo, tak i starší družstvo.
Proto na jaře začali intenzivní trénink na druhé kolo hry
Plamen, které se konalo v květnu. Jejich nasazení bylo
obrovské, scházeli se několikrát v týdnu a nezastavil je ani
déšť a zima. Jejich snaha se vyplatila.

Okresní kolo hry Plamen 2018/19 vyhráli naši mladí hasiči ze
Strachotína. Mladší družstvo vyhrálo dokonce všechny čtyři disciplíny.
Starší družstvo se umístilo celkově na prvním místě a vybojovalo si
postup na krajské kolo, které se konalo v červnu 2019 v Brně. I tady
mladí hasiči zanechali stopu, v požárním útoku CTIF se umístili na 1.
místě a v královské disciplíně požární útok se umístili na 3. místě.
Celkově se umístili na 5. místě.
Nutno podotknout, že ve vypjatém prostředí závodů nám velmi
pomohl náš „Fan klub“, složený z rodičů a přátel mladých hasičů, který
do Brna přijel i s transparentem. Jejich hlasité povzbuzování a tanečky
roztleskávaček rozproudilo tu správnou závodní atmosféru. Moc jim
děkujeme! ☺
V červnu se celý tým mladých hasičů zúčastnil třídenního hasičského
sportovního soustředění, kde si vyzkoušel svou sportovní výdrž, sílu, kondičku, odhodlání překonat sám
sebe v různých situacích, odvahu a hlavně kolektivní souhru. Noční hra, skok z věže, rafty, horolezecká
stěna, bojové hry a další byly součástí sebepoznávání.
Velmi úspěšní byli jednotlivci i družstva v uzlování. Zručnost, rychlost a soustředění, to je hlavní
předpoklad pro vítězství. Družstvo starších se umístilo ve vyškovské open lize na 2.místě. V Perné
1.místo, v Bořeticích 2.místo. Mladší družstvo, začátečníci, se probojovalo ze sedmdesáti družstev na
4.místo. V Perné 1.místo. Za jednotlivce si naši mladí hasiči přivezli z uzlovacích soutěží na 20 medailí.
Starosta sboru ocenil všechny aktivní děti za práci v kroužku mladých hasičů, za jejich úžasnou
reprezentaci, za jejich kamarádský, spolehlivý a zodpovědný přístup.
Je to prostě prima banda ☺ ☺
Dana Murínová

Zpráva pod čarou : 12.října se v Poštorné konalo okresní kolo hry Plamen (podzimní část), kde se soutěží
v několika disciplínách a po tomto podzimním kole se starší i mladší družstvo umístilo na 1. místě. Za
jejich výkony jim patří nesmírná pochvala, neboť s naprostým přehledem za sebou nechali tvrdou
konkurenci. Soutěž pokračuje jarním kolem, kde se rozhodne o konečných vítězích.

Projektové akce
Ve zdravém těle zdravý duch
V posledních letech je u dnešní populace typická absence pohybu, což má za následek nejen nadváhu
a obezitu, ale i výskyt dalších civilizačních onemocnění.
Z médií a tisku známe všechny zásady zdravého životního stylu, ale nějak se nedaří stále zařadit
pravidelnou pohybovou aktivitu do našeho života.
Navíc se pohybová aktivita, ale také fyzická práce oproti minulosti výrazně snížila:
– jezdíme autem na samotné místo určení a vždy nadáváme, když se musí zaparkovat o pár metrů dále,
než přímo u něj,
-přibývá více a více zaměstnání, kde sedíme celou pracovní dobu,
-jsou-li někde schody, málo kdo je vyjde nahoru, pokud je možnost výtahu či eskalátoru,
-samozřejmě nejčastějším důvodem, proč si pak nezajdeme zacvičit po práci je to, že NENÍ ČAS
-důvod, abychom se nehýbali, jsou samozřejmě počítače a televize, kde někteří lidí dokáží strávit hodiny
a hodiny na úkor aktivnímu pohybu.
- spousta pohybových aktivit či cvičení jsou placené, a tak se dalším důvodem může stát nedostatek
financí
V rámci akce Dne zdraví v obci Strachotín, jsme ukázali, že lze sportovat a pohybovat se i za malé
náklady. Soutěživé pohybové disciplíny byly zvoleny tak, aby se jich účastnily celé rodiny formou
zábavy. Děti si zakopaly s fotbalovými míči ve Velkém slalomu, přeskakovaly přes překážky ve Velké
pardubické, přenášely vodu z Česílkova jezírka, dospěláci běhali s burčákem ze stejnojmenného jezírka,
také jsme viděli Čerta a Káču , kdy běhali rodiče s dětmi na zádech, švihadla našla uplatnění ve hře na
koníky. Barevné křídy si oblíbily hlavně nejmenší děti. Hlavně jsme se všichni pohybovali, tancovali
díky ozvučení pana Jurky, smáli , prostě měli veselé příjemné odpoledne. V mnoha případech se stíral
rozdíl mezi dětmi a dospělými😊)) a to zejména při rytmické hře na bubínkách pana Jiřího Adamce poradenská psychologie poruchy příjmu potravy.

V rámci osvěty v oblasti zdravé výživy byly děti zapojeny do vědomostních kvízů. Pro předškolní
děti to byl obrázkový kvíz, hledání ovoce a zeleniny zakomponovaných do tématicky jiného obrázku.

Pro děti školního věku (1. stupně) to byl textový kvíz, vždy s jednou správnou odpovědí, týkající se
zdravé výživy a základních biologických pojmů.
Projekt , na který jsem získala finanční podporu z JMK v rámci dlouhodobé aktivity Zdravé
municipality, bude mít ještě pokračování ve formě cvičení rodičů s dětmi za účasti poradkyně –
fyzioterapeutky p. Mgr. Hanky Žižkové během měsíce listopadu. Přesný termín cvičení ještě upřesníme,
a včas budeme informovat . Těšíme se na vaši účast !!!
Jarmila Gutmanová

HABÁNEK
Ten čas tak rychle běží!
Letošní rok Habánek zahájil Tříkrálovou sbírkou. Počátkem ledna nás oslovila Diecézní charita z
Břeclavi a děti s radostí tuto nabídku přijaly. Díky jejich i vaší obětavosti, i díky pochopení rodičů se v
naší obci vybralo rekordních 18 968 Kč. Děkujeme Vám!
V únoru se nám společně s
kulturní komisí a místními stárky
podařilo
obnovit
tradici
Krojovaného plesu. Účast byla
obrovská, sál praskal ve švech a
myslím, že tolik krojovaných
pohromadě dlouho nezažil. V
kroji byly děti, mladí, maminky i
babičky. Jen těch chlapů nám
trochu
scházelo.
Úvodní
vystoupení těch nejmenší z
Habánku vykouzlilo úsměv na
každé tváři. Předtančení České
besedy se spolu se stárky ujaly
větší děti. A opět dokázaly, že je

to baví a hudbu i tanec mají v srdíčku. Děti krátce po vystoupení utíkaly do hajan, my dospělí jsme
končili v brzkých ranních hodinách.
A už tu byl květen a s ním naše oblíbená
oslava Dne matek. Spolu s dětmi z
mateřské
školy
jsme
maminkám
připravily odpoledne plné písniček,
básniček a tanečků, a hlavně odpoledne
plné radosti, lásky a štěstí. Při tomto
vystoupení jsme představili nové
habánkovské kroje, které nám za dotační
podpory JMK ušila paní Škarpová z
Popic. Velké poděkování patří naší paní
místostarostce Jarmile Gutmanové, která
celou dotaci sepsala a zařídila.
V červnu byl program velmi nabitý. Již
tradičně děti vystupovaly v Šanově na
Zahradní slavnosti v SeniorCentru, kde svým vystoupením udělaly radost místním babičkám a
dědečkům. Přes nepřízeň počasí se nakonec vše povedlo a čekal nás velký potlesk. Po představení jsme
si popovídali s paní Veleckou, která byla očividně velmi dojatá. Děti dostaly také výborné občerstvení
a moc se jim odpoledne líbilo. Určitě zde Habánek nebyl naposledy.
Další vystoupení se konalo v Dolních Bojanovicích na vyhlášení hasičské soutěže Hasičský sport očima
dětí, kde Habánek svými písničkami doplňoval vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií.
Na konci června jsme ještě stihli
celodenní výlet do ZOO Lešná. Počasí
nám vyšlo na jedničku a v ZOO jsme se
ani chviličku nenudili. A po cestě
autobusem jsme si samozřejmě
zazpívali. Díky sponzorům si Habánek
adoptoval ohroženého Kivi hnědého. Je
to sice noční živel, ale v jeho výběhu je
umístěna kamera, a tak jsme mohli vidět
jak spícího, tak zcela akčního Kiviho.
Tímto všem sponzorům děkujeme:
Milan Vaško - UMIKOV CZ s.r.o.,
Myslivecký spolek Strachotín, Ing.
Gutmanová Helena, Jarmila a Petr
Gutmanovi. Obecnímu úřadu Strachotín
jsme vděčni za poskytnutí finančního příspěvku na dopravu.
V srpnu jsme si připravili vystoupení na tradiční krojované hody. Nedělní průvod vesnicí byl opět
rekordní! Ke stárkům se kromě Habánku přidaly i další děti z vesnice. A podívaná to opravdu byla
velkolepá. Děti zatančily Moravskou besedu, zazpívaly pod májou a předvedly se v plné parádě.
Od září se naše řady opět rozrostly a počet dětí v Habánku je nyní 22 . Těší nás, že je o náš soubor
zájem a rádi mezi sebe s radostí přivítáme všechny děti, které si chtějí zazpívat a zatancovat.
V těchto chvílích pilně nacvičujeme nový program na akci Zpěv a tanec spojuje, který se bude konat v
sále Obecního úřadu 10.11.2019. Tímto Vás všechny srdečně zveme. Vystoupí nejen náš Habánek, ale
také děti ze ZŠ Dolní Věstonice pod vedením paní učitelky Jany Týmal Valouškové, Pupěnky z
Pouzdřan a Mužáci z Popic.

Letošní působení Habánek završí vystoupením při rozsvěcení vánočního stromu. Doufáme, že si s námi
opět přijdete zazpívat koledy.
Touto cestou bych chtěla pochválit všechny děti, které do Habánku chodí, poděkovat rodičům a
prarodičům, kteří nám pomáhají např. s dopravou, oblékáním do krojů apod. a v neposlední řadě za
obětavou pomoc s vedením souboru Dáši Valové a Simoně Čemanové, a za hudební doprovod Lence
Pěničkové.
Za soubor Habánek Radka Vyskočilová

Kulturní akce
Nejbližší připravované kulturní akce v obci
10.11.2019 Tanec a zpěv spojuje

05.12. 2019 Mikuláš

30.11.2019 Vánoční dílničky

27.12.2019 Svěcení vín

01.12.2019 Rozsvěcování vánočního stromu

MŠ Strachotín
Na cestu první den v novém školním roce dětem svítilo sluníčko a paní učitelky je přivítaly
s úsměvem. Děti se těšily po prázdninách na své kamarády a na nová dobrodružství. Nové děti
vkročily do další etapy svého života a začaly poznávat nové prostředí, paní učitelky, hračky a
kamarády.
Pro devět dětí začal v polovině září plavecký kurz, ve kterém zažijí legraci a získají nové plavecké
dovednosti. Slunečné babí léto přálo našemu Podzimní tvoření, odpoledni kdy si rodiče s dětmi

vyráběli z dýní, kaštanů, šípků krásné dýňáčky. Děti soutěžily a k dokonalému odpoledni chyběla na
zahradě školky už jen nějaká pěkná průlezka. Všichni si pochutnali na dobrotách od paní kuchařky a
šikovných maminek. Podzim začal a my už se těšíme na zážitky, které nás ve školce čekají.
Za kolektiv MŠ Strachotín
Mgr. Kučerová

Občanská kronika
Narození od 1.1.2019 – 15.10.2019
Kaňa Oliver

Krejčí Eliška Jana

Tsvetanov Vladimír

Brenková Jasmína

Tala Tereza

Dobrovolná Viktorie

Ondrák Dominik

Lipa Tobias

Hrazdilová Jasmína

Úmrtí od 1.1.2019 – 15.10.2019

Beránek Ladislav

Dobrovolná Lydie

Friebová Jiřina

Tesař Vladimír

Zálešáková Karla

Stehlík Josef

Benešovská Vlasta

Jubilea 2019
Hudečková Ludmila

95

Bureš Václav

87

Krejčí Blažena

94

Košvicová Marie

86

Ondryášová Ludmila

91

Hutrová Vlasta

86

Křiváková Růžena

90

Najmanová Bohumila

86

Bedřichová Ludmila

89

Malá Bedřiška

85

Matýšková Anna

87

Hutrová Markéta

85

Burešová Zdeňka

87

Dohnal Stanislav

85

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Obec Strachotín a Sbor pro občanské záležitosti

RUBRIKA „NAŠE ŘEMESLA“
V rámci této rubriky bych ráda představila mnohé z občanů, kteří mají zajímavé
řemeslo, koníčka – práci, a my ostatní , ač jsme sousedé, o tom ani nevíme.
Jako první jsem oslovila slečnu Adélku Murínovou, jejíž výrobky jste si mohli
prohlédnout v informačním centru na obecním úřadě během prázdnin.
1. Co je obsahem vašeho řemesla- díla?
Věnuji se floristické tvorbě (aranžování květin) na zakázku, především pak květinové výzdobě svateb.
Na přání zákazníka vytvářím rozličné kytice, dekorace pro různé příležitosti, ručně vyráběné květinové
šperky a doplňky. Také se zabývám květinovou výzdobou nejrůznějších společenských akcí,
historických prostor, vernisáží aj. Používám kvalitní čerstvé květiny, velmi často vlastnoručně
vypěstované, které dodají kyticím a aranžmá neotřelý výraz. Floristika je dnes moderním oborem na
vysoké úrovni, který slučuje mnoho dalších odvětví (botanika, estetika, umění, historie, aj.), pracuje s
nepřeberným množstvím materiálu (přírodního, technického či dekoračního charakteru) a proto je
nutné nepřetržitě sledovat nové trendy, techniky či postupy a neustále hledat a také nacházet inspiraci
a získávat další zkušenosti. Ty ráda sbírám v rámci nejrůznějších květinových akcí, ať už v České
republice či v zahraničí. Největším květinovým zážitkem, který mne neustále inspiruje v další tvorbě,
byla spolupráce na květinové show Couture de la fleur v USA. Obsahem tohoto krásného řemesla jsou
také floristické soutěže, v nichž jsem dosáhla i několika úspěchů, například celkové vítězství v juniorské
kategorii soutěže s mezinárodní účastí Brněnská růže 2013, dále zlaté a stříbrné příčky z floristických
soutěží Flory Olomouc v letech 2011-2016, či ocenění za inovativní přístup ve svatební floristice v rámci
Mistrovství floristů České republiky 2017. Každý úspěch je pro mne nejen motivací v další práci, ale
také závazkem a především zpětnou vazbou a měřítkem pro dobře odvedenou práci. Za mnohem větší
úspěchy ovšem považuji spokojené zákazníky, kterým se snažím vyjít maximálně vstříc a plnit jejich
květinová přání.
2. Kdy a z jakého důvodu jste se rozhodla pro floristiku?
Květiny mě provázely od samého dětství. Už jako malá jsem si v zahradě vybudovala svůj květinový
stánek, kde jsem prodávala své dětské výtvory, vazby a kytice, které jsem natrhala v naší zahrádce. Čas
plynul a práce s květinami mne nepřestala bavit ani na střední zahradnické škole v Brně ani následně
při studiu Zahradní a krajinářské architektury na Mendelově univerzitě v Brně, ba naopak, díky své práci
v oboru krajinářské architektury vnáším do floristických děl další rozměr. Aranžování květin se tak stalo
nejen mou láskou, koníčkem a přirozenou součástí života, ale také další krásnou pracovní činností.
3. Které aranžmá květin máte nejraději?
Nejraději mám vánoční dekorace, ať už to jsou vánoční kytice, věnce, partery či jiné, všechny mají své
neopakovatelné kouzlo, kouzlo Vánoc. A samozřejmě nesmím opomenout výzdoby svateb. Každá
nevěsta je jedinečná a každá svatební kytice je naprostý originál šitý nevěstě přímo na míru podle jejích
požadavků. Tudíž je pro mne každá svatba výzva a to mne baví.
4. Chystáte i nějaké workshopy?
Nyní začínám připravovat vánoční výstavu, na které se formou workshopu budou podílet studenti
střední zahradnické školy. Již tradičně se bude konat vánoční workshop na tvorbu adventních věnců
(letos proběhne v Olomouckém kraji) a dále chystám květiny pro módní přehlídky v rámci svatebního
veletrhu v Brně na Špilberku (2.-3.11.2019) a ve Fait Gallery Vaňkovka také v Brně (17.-18.1.2020).
5. Kytice pro muže?
I v dnešní době samozřejmě převládá obdarovávat květinami především ženy, nicméně jsou události,
kdy si i muži zaslouží krásnou kytici (narozeniny, promoce atd.). V kyticích pro muže se volí tmavší barvy

a především druhy květin s těžším květenstvím (např.
Protea), vždy ale záleží na osobnosti obdarovaného a na
konkrétní příležitosti. Dnes
se často setkáváme s
klobásovými kyticemi pro
muže, ale je možné vytvořit
i mnohem kreativnější
kytice, které obdarovaného
více vystihnou. Vytvářela
jsem
kytice
pro
automechanika, do které byly zakomponovány nejrůznější šroubky,
matice a podložky, kytici pro rybáře se spoustou barevných splávků,
kytici pro kutila, jejíž součástí bylo různé drobné nářadí nebo kytici pro
fotografa či zahradníka.

6. A kde vás zájemci o vaše výrobky najdou?
Moji práci mohou zájemci sledovat na webových
stránkách www.kvetovanyatelier.cz nebo na facebooku
@kvetovanyatelier a v případě zájmu mohou vytvořit
objednávku formou e-mailu: info@kvetovanyatelier.cz,
telefonu: +420 608 130 273 nebo zprávou přes facebook
či kontaktní formulář na webových stránkách. Ing. Adéla
Murínová

Děkuji za odpovědi a přeji mnoho úspěchů v oboru a
řemesle.
Jarmila Gutmanová

Stairs 2 Hell 2019
Stairs2Hell 2019: Poprvé v historii
vyhrávají Češi! Uloven kapr přes 25
kilo!
Neuvěřitelný
Mlýnech!

ročník

na

Nových

Kaprařská veřejnost byla svědkem
nádherného závodu, který nabídl
zvraty, útoky na medaile, nádherné
ryby.
Máme za sebou 138 hodin plných zvratů,
napětí a zážitků. Ti, kdo zažili letošní
ročník, ví, čeho všeho je Pálava schopná. Silný nárazový vítr, vlny, déšť ale i povzbuzující
slunce. Účast na tomto závodě
není pro každého, člověk musí být
nejen v perfektní fyzické kondici,
ale také psychicky odolný, aby se
vyrovnal se všemi nástrahami,
které šampionát přináší. Smekáme
tedy před všemi, co tuto výzvu
podstoupili. Pro nás jste vítězové
všichni. Společnými silami jste
totiž závod Stairs 2 Hell dostali do
evropské mapy, děkujeme! Každý
v jiném týmu, ale při cestě za
splněním našeho vašeho snu. Aby
se sen stal skutečností bylo potřeba rok tvrdě plánovat, pracovat, zařizovat a nevzdávat se.
Pracovali jsme s tolika proměnnými, že i Bernoulliho diferenciální rovnice vede snadněji k
cíli. Díky perfektnímu týmu head maršálů se podařilo dát dohromady maršálské vojsko,
které se nevzdávalo. Dnem a nocí bojovali s únavou, ale stejně vždy vyrazili vážit další
rybu. Aby toho byli schopni, měli za sebou perfektně organizovaný PTP tým. Za úlovky k
vážení nevyráželi jen naši rozhodčí, celé dění neustále monitorovala naše média, aby mohla
podat co nejvěrnější informace o situaci na jezeře. Věřte, že pokud nás volali v noci k
trofejnímu úlovku, často jsme byli vysílení a chtěli tahat sirky, kdo na natáčení s média
týmem pojede, oni tuto možnost neměli. Společnost jim však po celou dobu závodu dělala
vždy usměvavá Claudia Darga.
Natáčení se účastnil i Jakub Vágner, aby pomáhal s překlady i reportážemi, jen málokdo
však ví, že v každou volnou chvíli mezi natáčením trénoval na sobotní soutěž StarDance,
kde předvedli se svoji partnerkou Míšou úchvatný výkon. Opět smekáme. Navíc byl Jakub
po celý rok naší psychickou i fyzickou podporou na zahraničních výstavách, kde si zkusil
třeba i práci hostesky.

Vynaložené úsilí by ovšem nebylo nic platné bez našich partnerů a sponzorů. Obrovský dík
tedy patří Moravský Rybářský Svaz, z.s., Jihomoravský kraj - oficiální stránka a Povodí
Moravy, s.p., obcím Obec Strachotín, Obec Šakvice, Pavlov - vinařská obec, Obec Přítluky,
Obci Milovice a Obec Dolní Věstonice a všem našim sponzorům a partnerům, kteří
zabezpečovali chod závodu a ceny pro ty nejúspěšnější týmy. Děkujeme!
Mikbaits, Sportcarp, PVA Hydrospol - International, Nikl - Specialista na kapry, UFO
Fishing - New dimension of fishing, Carp-B E&I sro, LT Baits, ZFISH, JRC Carp, SONIK
Sports, Navitas Angling, www.graffishing.cz, SCHELKALIN marine products, Vinařství
Vajbar Rakvice - Zaječí, Mercedes-Benz PRAHA, Boatstore, Buffaloo, Lesy České
republiky a Veolia CZ.
Okolo celého šampionátu se točily desítky lidí. Každý s jiným úkolem avšak společným
cílem.
Jak už jsme zmínili, příprava celého šampionátu trvala rok, stála nás spoustu času a úsilí.
Po dobu příprav jsme měli za sebou někoho, kdo vše tiše toleroval, ačkoli to nebylo vůbec
jednoduché. Byly to naše manželky, které běhaly okolo dětí a domácnosti, když jsme my
byli pryč nebo i doma, ale stejně duchem nepřítomní.
Díky si zasloužíte i vy všichni, kteří jste nás sledovali, drželi pěsti a pomohli nám, stejně
jako Ritmo Factory, udržovat perfektní atmosféru.
Ještě jednou vám všem děkujeme, náš sen se díky vám všem stal skutečností!

Petr Šurek a Vítek Černý

Senioři Strachotín
Za komisi pro seniory, touto cestou zdravím všechny naše příznivce.
Pomalu k nám dorazil podzim. Jak jinak, všichni máme plno práce ve vinohradech, ve
sklepech a na zahradách a zahrádkách… Proto Vás chceme pozvat na dvě pěkné akce, které
nám po podzimu plném práce zcela jistě zpříjemní adventní čas v letošním roce.
Prvním bonbónkem je zájezd 28.11.2019, kdy navštívíme společnost Sonnentor, kde
absolvujeme zážitkovou exkurzi s ochutnávkou a poté expozici mikulčického památníku
Staré a Velké Moravy a procházka exteriéry tohoto památníku.
Další oblíbenou akcí se stává prosincové předvánoční posezení, které nás příjemně naladí
na přicházející vánoční svátky.
Toto je zatím za komisi pro seniory vše. Děkujeme, že nám fandíte a účastníte se námi
pořádaných akcí.
PS: i když se ještě necítíte být seniorem, jste na naše akce také srdečně zvána nebo zván. ☺
Hana Řeháková

Farní úřad
Informace Farního úřadu Strachotín
Od 1. srpna letošního roku přešla správa Farního úřadu Strachotín pod Římskokatolickou
farnost Hustopeče u Brna.
Kontakty:
P.Jan Nekuda, farář - tel. 723 529 476.
P. Vojtěch Zahrádka, kaplan - tel. 737 647 314.
e-mail: strachotin@dieceze.cz

Odpadové hospodářství
REKLAMACE MESOH
Vážení občané,
na základě ukončení MESOH roku si Vás dovolujeme touto cestou požádat o
provedení kontroly Vašeho odpadového účtu (stanoviště) na stránkách
www.mojeodpadky.cz,
aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za odpady
v roce 2020.
Pro správný výpočet slevy je důležité, aby počty výsypů a počty zúčastněných
osob
v systému odpovídaly skutečnosti. Reklamace budou probíhat do konce
LISTOPADU 2019.
Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do odpadového úču se můžete přihlásit prostřednictvím webu
www.mojeodpadky.cz
a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO – tyto údaje můžete získat na
úřadě).

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím chatovacího
okna
na www.mojeodpadky.cz nebo na e-mailu stankova@mojeodpadky.cz.
S pozdravem Staňková, MOJE ODPADKY
Kdo má zájem může přijít na obecní úřad Strachotín v termínu středa
23.10.2019 od 14,00 do 17,00 hod. ,a nebo v pátek 25.10.2019 od 9,00 do 12,00
hod., rádi vám budeme nápomocni při kontrole vašeho odpadového účtu,
Přístupová hesla vezměte sebou.
Gutmanová Jarmila

SOKOL Strachotín
V červnu zakončilo jediné mužstvo, které pod hlavičkou Sokola funguje, jarní část soutěžního
ročníku 2018/19. A nebylo to veselé loučení. Marně bychom lovili v paměti, kdy naposledy
byly výsledky tak mizerné. Mnozí se odvolávají na ducha doby, jiní na celkový úpadek fotbalu
v okresech. Ten je samozřejmě realitou. Stačí se jen podívat, kolik žákovských a
dorosteneckých mužstev funguje v okresním přeboru teď a kolik jich bylo ještě před deseti lety.
Po letní přestávce čekala náš spolek příprava a organizace tradičních krojovaných hodů.
Přiznejme si na rovinu, že bez pomoci pracovníků a vedení obce, by hody zřejmě skončily
velkou blamáží. Počasí bylo ale výtečné. V tom nám byla matka příroda nakloněna. Příznivá
byla i účast. Stárci a stárky zúročili svoji mnohaměsíční přípravu. Celkově lze tedy díky všem
zúčastněným hodnotit tuto třídenní akci jako vydařenou. Díky získaným financím Sokol pořídil
novou sekačku.
Týden po hodech se již nastartoval nový soutěžní ročník 2019/20. Začátek se našemu
mužstvu opravdu vydařil. Nové trenérské trio Libor Knápek, Radim Stehlík a Robert Stehlík
mužstvo na začátek sezóny připravilo výtečně. O tom svědčí vítězství hned v prvním zápase v
Bulharech 4:0, skvělý domácí obrat se silným Mikulovem z 0:2 na 3:2 a vítězství na horké půdě
v Popicích 1:0. Pak se ale naše mašina zadrhla. Po zřejmém podcenění na domácí půdě
Drnholce a prohře 3:5, následovala i senzační porážka 1:2 na půdě Starovic a výrazná domácí
porážka 0:3 s mužstvem Pohořelice B. Naštěstí následoval zápas v Zaječí, kde domácí schytali
krutý výprask 1:9. To byl balzám na pocuchané nervy našich fandů. Za neúspěch nelze ani brát
následující remízu 0:0 s vedoucími Vranovicemi. Následovala venkovní prohra s mužstvem

Novosedly B 1:3 a domácí vítězství nad slaboučkými Uherčicemi 3:0. To vše vede k
současnému šestému místu v tabulce po jedenáctém odehraném kole.
Tabulka III. B třídy po 11. kole ročníku 2019/20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Vranovice
Mikulov
Pohořelice B/Cvrčovice
Popice
Starovice
Strachotín
Novosedly B
Velký Dvůr
Drnholec
Zaječí
Bulhary
Nikolčice B/Kurdějov
Šakvice
Uherčice

Záp. +
10 8
10 8
10 6
10 6
10 6
10 5
10 5
10 4
10 4
10 3
10 2
10 2
10 1
10 1

0
2
0
2
1
0
1
1
3
2
2
2
0
2
0

0
2
2
3
4
4
4
3
4
5
6
8
7
9

Skóre
28:7
39:17
28:14
28:10
30:21
26:17
25:32
27:22
19:21
18:27
14:26
14:39
14:29
6:34

Body
26
24
20
19
18
16
16
15
14
11
8
6
5
3

Všímaví spoluobčané jistě zpozorní, když autor článku napíše, že je tabulka po 11. kole, ale
v tabulce je uvedenou jen 10 zápasů. To je totiž tím, že soutěž začíná 2. kolem a 1. kolo
následuje až po 13. Na podzim ještě následuje 15. kolo. Jaro se pak zahájí 14. kolem. Asi si
někdo řekne, že ve vedení fotbalu musí někdo pořádně hulit, když vymyslel něco takového.
Přiznám se bez mučení, že dotyčného nedokáži přesvědčit o opaku.

Za Sokol Strachotín Ing. Zdeněk Pospíchal

Knihovna 2019

V současné době probíhá v naší místní knihovně velké vyřazování knih. Spousta z nich je
zastaralá, poškozená nebo si ji dlouhou řadu let nikdo nevypůjčil. Po schválení
zastupitelstvem obce budete mít možnost si vyřazené knihy odkoupit za minimální částku.
Termín bude vyhlášen místním rozhlasem.
Mgr. Iva Maderová

Strachotín ve fotografii

Labutí návštěva

Pasování prvňáčků

Ukázka oblékání kroje
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